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“É A POLÍTICA QUE 
DETERMINA O FUTURO” 

Campanha eleitoral começa hoje. Confira entrevista com o 
presidente do Sindicato, Moisés Selerges, sobre a importância 

de acompanhar e se envolver em todo o processo.
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Mercado de trabalho desigual 
Segundo o IBGE, o desem-
prego segue maior entre 
mulheres, negros e jovens. 
Quase dois terços dos desem-
pregados (64,7%) são pretos 
ou pardos. 

Merenda defasada
Bolsonaro vetou reajuste no 
valor pago a estados e mu-
nicípios para a alimentação 
escolar, apesar da fome atin-
gir 18,1% dos domicílios com 
crianças. 

Violência política 
Dados do Observatório da 
Violência Política e Eleitoral 
da UFRJ mostram que, apenas 
no 1º semestre de 2022, fo-
ram registrados 224 casos de 
violência contra lideranças. 

Fuvest 
Começou ontem e vai até 23 
de setembro o período de 
inscrição para o vestibular 
2023 da Fuvest.  A taxa de 
inscrição custa R$ 191.

fotos: divulgação

Notas e recados

Trabalhadores na AQ aprovam 
acordo de horas

Os trabalhadores na em-
presa AQ, em São Bernardo, 
aprovaram em assembleia na 
última quinta-feira, 11, o acor-
do de compensação de horas 
no fim de ano negociado pelo 
Sindicato com a fábrica. 

O coordenador de área de 
São Bernardo, Jonas Brito, des-
tacou que foi possível avançar 
em um acordo com ganho 
significativo aos trabalhadores. 

“Conquistamos na nego-
ciação um acordo muito bom, 
os trabalhadores vão se benefi-
ciar com as horas a menos que 
terão de compensar na folga de 
fim do ano”, contou. 

“Isso mostra a importância 
da participação do Sindicato 
nas negociações de acordos 
coletivos em benefício dos tra-
balhadores e também reforça 
a importância que o Sindicato 
tem na vida dos trabalhadores. 
Sempre orientamos que nos 
procurem para formalizar os 

acordos no intuito de, além 
de ganhos aos companheiros 

e companheiras, possa trazer 
segurança jurídica para todos, 

trabalhadores e empresa tam-
bém”, ressaltou. 

Faz um PIX
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Participe da campanha de solidariedade contra a fome e contra o frio
O Sindicato iniciou uma nova cam-

panha de arrecadação. Doe alimentos, 
roupas e produtos de higiene a quem 
mais precisa. 

Pontos de arrecadação: Sede, Regionais 
Diadema e Ribeirão Pires e nas fábricas. 

Se preferir, faça a sua doação via PIX.

Para doar via PIX
• Abra o aplicativo do seu banco;
• Clique em PIX;
• Selecione a função ler/pagar com 

QR Code
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CAMPANHA ELEITORAL COMEÇA HOJE E
 TRABALHADORES SÃO CHAMADOS A ACOMPANHAR

 adonis guerra

Confira entrevista com o presidente do Sindicato, Moisés Selerges, 
sobre o que está em jogo e a importância de se discutir política 

Hoje, 16 de agosto, co-
meça oficialmente a 
campanha eleitoral. Este 

ano, além de presidente da Re-
pública, serão eleitos deputados 
federais, estaduais, senadores 
e governadores. O primeiro 
turno será em 2 de outubro. Já 
o segundo, em 30 de outubro, 
caso nenhum dos candidatos 
a presidente alcance a maioria 
absoluta dos votos válidos (exclu-
ídos brancos e nulos). O mesmo 
ocorre nas disputas para o cargo 
de governador.

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, chama a atenção 
para a necessidade de a classe tra-
balhadora se envolver de fato no 
processo eleitoral, conhecendo os 
candidatos, suas propostas e seu 
compromisso com as pautas dos 
trabalhadores e das trabalhadoras. 

Segundo levantamento do 
DIAP (Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar), 
quase metade do Congresso 
Nacional (49,6%) votou contra 
os interesses dos trabalhadores 
(confira, no site do Sindicato, 
matéria sobre como votou cada 
parlamentar). 

Tribuna Metalúrgica – A 
campanha eleitoral começa 
hoje. Por que os trabalha-
dores devem acompanhar o 
processo? 

Moisés – Nós trabalhadores 
temos que acompanhar o pro-
cesso eleitoral de uma maneira 
bem próxima. Quem tem sido 

“Temos que 
acompanhar o 

processo eleitoral 
de maneira 

bem próxima. 
Quem tem sido 

prejudicado 
com reforma 

da Previdência, 
reforma 

Trabalhista 
e retirada de 

direitos são os 
trabalhadores”

“Os trabalhadores 
aqui no ABC, 
em especial, 
são grandes 

atores das 
transformações 
no país, somos 
protagonistas 

da história e 
teremos que ser 

mais uma vez”

prejudicado nos últimos anos 
com reforma da Previdência, 
reforma Trabalhista e retirada 
de direitos são os trabalhadores. 

O desemprego está num nú-
mero elevado, as pessoas estão 
passando fome, nós trabalha-
dores temos que nos atentar 
aos projetos dos candidatos que 
representem as nossas pautas de 
reivindicações. 

Que possamos olhar com 
bastante calma quais candidatos 
têm compromisso com a classe 
trabalhadora. Por isso, temos que 
nos envolver e estar atentos. 

TM – Tem pessoas que dizem 
que não gostam de política 
e não querem se envolver. O 
que a política representa? 

Moisés – Muitas vezes os tra-
balhadores não querem se meter 
com política, mas é a política que 
determina o futuro de todos e 
todas. É a política que vai retirar 
ou trazer direitos e conquistas. 

Os trabalhadores têm que se 
envolver de forma direta com as 
eleições. Não é achar que todo 

mundo é igual, que política não 
é para ser discutida, política é sim 
para ser discutida. Tem que fazer 
parte nas rodinhas de conversa 
nas fábricas, na comunidade, 
nos botecos, na igreja, tem que 
se discutir os temas e olhar quais 
as propostas de cada candidato. 

TM – Além de presidente da 
República, teremos eleições 
para governador, senador, 
deputado federal e deputa-
do estadual. No que prestar 
atenção? 

Moisés – Vamos estar atentos 
a todas as questões, qual depu-
tado, senador, qual o melhor 
governo, tudo pensando no sen-
tido de olhar os candidatos que 
têm compromisso de fato com a 
classe trabalhadora. De novo, é a 
isso que temos que nos atentar, já 
que a eleição acaba em outubro. 
Não adianta depois que passar, se 
o trabalhador sair prejudicado, 
se arrepender, porque já passou. 

TM – A democracia tem sido 
constantemente atacada, as-

sim como o sistema eleitoral 
brasileiro. Por que defender 
a democracia? 

Moisés – Além de ser o mo-
mento de discutir política, acima 
de tudo, temos de garantir a de-
mocracia no nosso país, que tem 
sido muito ameaçada nos últimos 
tempos. Porque se não houver 
democracia, não tem como os 
trabalhadores reivindicarem 
direitos nem lutarem por uma 
sociedade melhor e mais justa. 

TM – Qual o papel da classe 
trabalhadora?

Moisés – Temos que olhar 
para a questão da indústria, que 
era mais relevante no Brasil e 
hoje não é mais. Temos que ter 
políticas para a educação, saúde, 
moradia, saneamento básico. 

Os trabalhadores aqui no 
ABC, em especial, são grandes 
atores das transformações no 
país, seja na luta contra a dita-
dura, seja no Sindicato através 
de propostas, então somos pro-
tagonistas da história e teremos 
que ser mais uma vez. 
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• O Corinthians tem dú-
vidas para o jogo deci-
sivo amanhã pela Copa 
do Brasil. Rafael Ramos 
saiu no 2º tempo contra 
o Palmeiras. Cantillo e 
Raul Gustavo nem en-
traram. 

• O Palmeiras terá a se-
mana livre para recupe-
rar o desgaste do elen-
co e se preparar para 
enfrentar o Flamengo 
no domingo pelo Bra-
sileirão. 

• Sem Felipe Alves, que 
já jogou a Copa do 
Brasil pelo Juventude, 
o São Paulo aguarda 
o retorno de lesão de 
Jandrei para quinta. Se 
não, Thiago Couto será 
o goleiro. 

• Igor Vinícius ganhou 
destaque no São Paulo 
e citou o duelo decisivo 
na Copa do Brasil, por 
ser um título que ainda 
falta, para “dar a vida 
lá”. 

• Após sua es t re ia no 
Santos, Luan destacou 
que quer ajudar no dia 
a dia e que a chegada 
de reforços vai fazer a 
equipe melhorar. 

Tribuna Esportiva

As inscrições para os cursos 
em parceria com o Senai da 
Escola Livre para Formação 
Integral “Dona Lindu” termi-
nam hoje. 

Os cursos são: auxiliar ad-
ministrativo, desenhista de 
mecânica, eletricista instala-
dor, inspetor de qualidade com 
matemática aplicada, leitura 
interpretação de desenho com 
metrologia aplicada.

Nesta turma, o curso de 
auxiliar administrativo contará 
com intérprete de libras no 
período da manhã.

Podem participar sócios do 
Sindicato, seus dependentes, 
sócios de outras categorias e 
desempregados. As inscrições 
são feitas somente pelo site 
smabc.org.br/escola, onde 
é possível conferir todos os 
requisitos e o passo a passo da 
inscrição.

A Escola fica na Regional 
Diadema do Sindicato (Av. En-
carnação, 290, Piraporinha). 
Mais informações: 4061-1048 
ou WhatsApp 99877-9604.

Hoje é o 
último dia 

de inscrição 
para os 

cursos em 
parceria com 

o Senai da 
Escola 

“Dona Lindu”

Mais informações, pelo WhatsApp: 

99877-9604 ou ligue 4061-1048 

ÚLTIMO DIA PARA 
INSCRIÇÕES

Auxiliar administrativo
Idade mínima: 16 anos
Segunda a quinta, das 8h às 12h
Segunda a quinta, das 13h às 17h

Desenhista de mecânica
Idade mínima: 16 anos

Terça a sexta, das 14h45 às 17h45
Terça a sexta, das 18h às 21h

Eletricista instalador
Idade mínima: 18 anos
Terça a sexta, das 7h às 10h
Terça a sexta, das 10h15 às 13h15

Inspetor de qualidade 
com matemática aplicada

Idade mínima: 16 anos
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45

Terça a sexta, das 18h às 21h

Leitura interpretação de desenho 
com metrologia aplicada
Idade mínima: 14 anos
Terça a sexta, das 9h às 13h

somente pelo site: 
smabc.org.br/escola

Para Victor Henrique da Silva, sobrinho do Marcelo, trabalhador na Usinagem da Apis Delta. 
Hospital São Paulo. Rua Dr. Diogo de Faria, 824, Vila Clementino, São Paulo. Estacionamento gratuito. 
De segunda a sexta, das 8h às 17h30 e aos sábados, das 8h às 12h. Tel. 5576-4240.Doe sangue


